
woensdag 19 mei 2021 

Gemeentenieuws

De gemeente Castricum organiseert 
op 26 mei voor de inwoners 
een informatieavond over een 
energiebesparingsaanpak voor 
woningen uit de bouwjaren 1950 t/m 
1969 en bouwjaren 1970 t/m 1989. 
Deze woningen zijn namelijk vanuit de 
bouw beperkt geïsoleerd, waardoor er 
veel winst valt te behalen. “We vinden 
het belangrijk al onze inwoners op 
weg te helpen bij het verduurzamen 
van hun woning,” geeft wethouder 
Falgun Binnendijk aan.

Online informatieavond
De gemeente houdt twee digitale 
bijeenkomsten om inwoners te 
informeren hoe zij deze typen woningen 
(uit ’50-’60 en ’70-’80) stapsgewijs 

energiezuiniger en comfortabeler kunnen 
maken met behulp van onder andere 
subsidies, een gratis woningscan, 
gratis telefonisch adviesgesprek of een 
adviesgesprek aan huis. Daarnaast 
is er ruimte om vragen te stellen, ook 
over u  eigen specifieke  situatie. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
woensdagavond 26 mei en worden in 
samenwerking met Duurzaam Bouwloket 
en CALorie Energie georganiseerd: 

- Jaren ’50-’60 is van 19:30 uur – 20:30 
uur. Schrijf u hiervoor in via www.
duurzaambouwloket.nl/5060castricum 

- Jaren ’70-’80 is van 20:30 uur – 21:30 
uur. Schrijf u hiervoor in via 

  www.duurzaambouwloket.nl/
  7080castricum  

Meer informatie 
Heeft u vragen over het isoleren van 
uw woning, de verduurzamingsaanpak, 
subsidies of andere duurzame (ver)
bouw-kwesties? Dan kunt u contact 

opnemen met Duurzaam Bouwloket via 
www.duurzaambouwloket.nl/, 
info@duurzaambouwloket.nl of 
072 743 39 56.

Informatieavond over energiebesparings-
aanpak voor inwoners met jaren 
’50, ’60, ’70 of ’80 woning

Voorontwerp nieuw bestemmingsplan Geluidzonering Boekelermeer 
De gemeente Castricum moet een 
nieuw bestemmingsplan vaststellen 
voor de geluidzone van het 
bedrijventerrein Boekelermeer, dat 
voor een gedeelte binnen Castricum 
valt. De geluidzone is namelijk 
verouderd en op een aantal locaties 
zijn de grenswaarden overschreden. 
Dit bestemmingsplan gaat alleen 
over de regels voor geluid. Regels 
over het gebruik of bouwhoogtes 
van woningen en het bedrijventerrein 
veranderen niet.

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan kunt 
u vinden op www.ruimtelijkeplannen.
nl en www.Castricum.nl/inzage. Van 20 
mei 2021 tot en met 30 juni 2021 ligt 
het plan ter inzage in het gemeentehuis. 
Gedurende de periode dat het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder naar aanleiding van 
het voorontwerpbestemmingsplan – bij 
voorkeur schriftelijk en goed gemotiveerd 
– een inspraakreactie naar voren brengen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Uw schriftelijke 

inspraakreactie dient u te richten aan het 
college van burgemeester en wethouders 
van Castricum, Postbus 1301, 1900 
BH  Castricum. Vermeld bovenaan uw 
brief het onderwerp: ‘Inspraakreactie 
voorontwerpbestemmingsplan 
Geluidszonering Boekelermeer’. 

Digitale informatieavond
Tijdens de terinzagelegging worden 
informatiebijeenkomsten georganiseerd 
door de gemeente Alkmaar, waar het plan 
wordt toegelicht en er gelegenheid is om 
vragen te stellen. 

De algemene informatiebijeenkomst is op 
20 mei 2021 van 20.30 tot 21.30 uur. U 
kunt naar www.alkmaar.nl/inzage om de 
bijeenkomst te volgen. De bijeenkomst 
wordt via Zoom gehouden. U hoeft 
daarvoor niets te installeren. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hella Goverde, team 
Plannen en Projecten via 088-909 7790 of 
hellagoverde@debuch.nl.

 Agenda Raadsplein 20 mei 2021 
Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
 Commissies
19.45 – 20.30  Bestemmingsplan Raadhuisplein 3 te Castricum 
 (Eerste Kwartier)
19.45 – 20.30 Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda regio Alkmaar
20.45 – 21.30 Quickscan culturele infrastructuur
20.45 – 21.45   Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur
21.45 – 22.30   Commissie Algemene Zaken* 
 1A Wijziging GR RHCA 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 22 april 2022
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informatie
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E - Vragen uit de raad
22.45 – 23.00  Raadsvergadering
   1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Bakkum (Stetweg) /  
    Kooiplein i.r.t. planvorming Kooiplein
 B Motie zelfwoonplicht bij (sociale) koopwoningen  
 C Wijziging GR RHCA (onder voorbehoud van commissie-
     behandeling)
 5 Sluiting 

 Voorlopige agenda Raadsplein /  
 raadsinformatieavond 27 mei 2021 

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.00 – 19.45 Presentatie Kadernota 2022
   Commissies
19.45 – 21.15 Auditcommissie
19.45 – 21.15 Regionale Energie Strategie 1.0 
21.30 – 22.30 Vervolgbehandeling motie locatie Koekoeksbloem en verzoek  
 huisartsenpraktijk* 
21.30 – 22.30 Voorstel aanpassingen in techniek vergaderzalen raad
22.45 – 23:00  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Bestemmingsplan Raadhuisplein 3 te Castricum (Eerste  
    Kwartier)
 B Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur
 C Quickscan culturele infrastructuur
 D motie locatie Koekoeksbloem (onder voorbehoud van 
    commissiebehandeling)
 E Voorstel aanpassingen in techniek vergaderzalen raad 
     (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 5 Sluiting
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op dit moment 
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. 
Meer informatie kunt u vinden op www.
castricum.nl/virtueelvergaderen. De verga-
derstukken kunt u bekijken op castricum.
raadsinformatie.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissiever-
gaderingen? Meld u dan voor 17:00 uur op 
de dag van de vergadering aan bij de griffie. 
Bij commissies die zijn aangemerkt met een 
* is inspreken niet (meer) mogelijk. U hoeft 
zich niet aan te melden om tijdens raadsin-
formatiebijeenkomsten uw vragen te stellen 
of opmerkingen te maken. Geef uw mening 
over de Kadernota 2022. De gemeenteraad 
van Castricum nodigt u van harte uit om uw 
mening te geven over de Kadernota 2022 op 
donderdagavond 3 juni aanstaande. Dat kan 
om 19:30 uur digitaal via zoom. 

Kadernota 2022
De kadernota vormt de opmaat naar de 
begroting van 2022 en geeft richting aan het 
financiële beleid van de gemeente voor de 
komende jaren. Voor de raad is de behande-
ling van de kadernota één van de belangrijk-
ste vergaderingen van het jaar. De gemeen-
teraad geeft in deze vergadering richting aan 
hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt 
besteed. 
Ook voor u als inwoner, organisatie of instel-

ling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort 
daarom graag uw mening op 3 juni, zodat de 
raadsleden uw input kunnen meenemen bij 
de verdere behandeling van de kadernota. U 
kunt de kadernota in de loop van volgende 
week vinden op de website castricum.raads-
informatie.nl bij de vergaderstukken van 3 
juni 2021. Als u uw mening wilt laten horen 
wordt u vriendelijk verzocht zich te melden 
bij de griffie.

De gemeenteraad behandelt de kadernota 
op 17 juni 2021. Besluitvorming over de 
kadernota vindt plaats op 24 juni 2021.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u als 
inwoner in gesprek tijdens het raadsspreek-
uur. Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen 
een probleem aan of wilt u een idee voor-
leggen, meld u dan aan via de griffie. Dit kan 
tot en met donderdag 27 mei 12:00 uur. Het 
eerstvolgende raadsspreekuur is op maan-
dag 31 mei.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen 
van de raad kunt u bij de griffie terecht. Dat 
kan per mail via raadsgriffie@castricum.nl, of 
telefonisch via 088 909 7014, 088 909 7094 
of 088 909 7390.

 Agenda’s vergaderingen  
1 gemeenteraad Castricum

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Aangevraagd

Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het bouwen van een accommodatie op 
Camping Geversduin, datum ontvangst 11 mei 2021 (WABO2101033)
Boccherinistraat 49 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
11 mei 2021 (WABO2101040)
Brakersweg 23 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (noordzijde) en 
aanpassingen aan de gevel, datum ontvangst 10 mei 2021 (WABO2101017)
(tegenover) Buwitsacker 11 in Castricum, het aanleggen van een vlindertuin in 
plantsoen, datum ontvangst 9 mei 2021 (WABO2101013)
Dusseldorperweg 1 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
7 mei 2021 (WABO2101009)
Goudenregenlaan 30 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 11 mei 2021 (WABO2101026)
Julianaweg 3 in Akersloot, het plaatsen van 18 zonnepanelen, datum ontvangst 
11 mei 2021 (WABO2101027
Oosterbuurt 5 in Castricum, het plaatsen van bijenkasten en het houden van bijen, 
datum ontvangst 11 mei 2021 (WABO2101032)
Oude Parklaan (sectie D1902) in Castricum, het bouwen van 2 appartementen-
complexen  datum ontvangst 6 mei 2021 (WABO2101000)
Zeeweg (strandplateau) in Castricum, het plaatsen van en schelpenkar, datum 
ontvangst 3 mei 2021 (WABO2101036)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Rectificatie:

In de publicatie van 12 mei is onderstaande ontvangen aanvraag gepubliceerd:
Aangevraagd
Tulpenveld 2 in Limmen, het bouwen van een woning dit moet zijn: het wijzigen van 
het peil van de woning, datum ontvangst 3 mei 2021 (WABO2100973)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Dag Hammarskjöldlaan 1 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 
10 mei 2021 (WABO2100898)
Hogeweg 152 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 12 mei 2021 
(WABO2002596) 
M.H. Tromplaan 17 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. een 
Bed&Breakfast, verzenddatum 12 mei 2021 (WABO2100528)
Narcissenveld 34 in Castricum, het bouwen van een erker, verzenddatum 12 mei 
2021 (WABO2100663)
Nienke van Hichtumstraat 26 in Castricum, het bouwen van een schuur en 
overkapping, verzenddatum 11 mei 2021 (WABO2100804)
Roelat 46 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 16 april 2021 
(WABO2100588)
Westerweg 39 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 10 mei 2021 
(WABO2100149)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Brakersweg 4 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 10 mei 2021 
(WABO2100435)
Koningsweg 60b, Akersloot (Koningsweg 60/60a), het tijdelijk plaatsen van 
een mantelzorgwoning, voor een periode van 10 jaar, verzenddatum 12 mei 2021 
(WABO2100280)
Mient 31 in Castricum, het bouwen van een overkapping, verzenddatum 10 mei 2021 
(WABO2100434)
Rijksweg 96 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 12 mei 2021 
(WABO2100615)
Visweg 67 in Limmen, het vervangen van de bestaande hobbykas voor een berging 
met schuilstal, verzenddatum 6 mei 2021 (WABO2100347)
Watertorenpad 4 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van een sanerings unit, 
verzenddatum 10 mei 2021 (WABO2100576)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Boa’s bekeuren digitaal
In de gemeente Castricum schrijven de 
buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) geen bekeuringen meer uit met 
het bekende bonnenboekje, maar via een 
applicatie op hun mobiele telefoon. De 
bekeuring wordt vervolgens rechtstreeks 
doorgestuurd naar het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB). 

Sticker
Wie een boete krijgt voor bijvoorbeeld fout 
parkeren, vindt dus geen geel papiertje meer 
onder de ruitenwisser. In plaats daarvan 
plakt de boa een sticker. De bekeuring loopt 
via het CJIB, waarna zij de boete per post 
opsturen. Bezwaar maken kan nog steeds; 
dat gebeurt ook via het CJIB.

Werkdruk
Het ‘digitaal bekeuren’ zorgt voor verlichting 
van de werkdruk. De boa’s krijgen namelijk 
steeds meer taken. Denk aan handhaving 
met betrekking tot vuildumping, graffiti-

acties, parkeerovertredingen en de COVID-
19 maatregelen. Zo hoopt de burgemeester 
met hulp van de boa’s grip te houden op de 
leefbaarheid in de gemeente.

Verwijderen van aanhangwagen
Het college heeft het voornemen om op 
grond van artikel 5:9 van de Algemene 
plaatselijke verordening van de gemeente 
Castricum, op 28 mei 2021 te laten 
verwijderen: een aanhangwagen zonder 
kentekenplaat, geplaatst op de Walstro te 
Castricum (zaaknummer 813863).

Wij wijzen erop dat de kosten voor het 
verwijderen ten laste van de eigenaar 
komen.

Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen 
tussen 09:00 en 10:00 bellen met team 
Handhaving via 072 - 88 80 000.




